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Ter dankbare gedachtenis aan I 
MARIA BERDINA ZWARTJES 
weduwe van Hubertus H ubers · 
geboren te Wijchen 8 december 1879, na het sacra- j 
ment der zieken-zalving te hebben ontvangen, over
leden te Nijmegen op 26 oktober 1970. We hebben 
haar te rusten gelei:d op het kerkhof te Hatert op 
29 oktober d.o.v. 
Dood en leven zijn de keerzijde van één medaille: 
het menselijk bestaan. De betekenis van overlede· 
nen ligt in alles waardoor wij hen nooit meer kun
nen vergeten. Wij denken aan haar terug als aan 
een fijne vrouw. Jn een lang en mooi huwelijks· 
leven heeft zij veel voor haar man mogen beteke
nen. Na zijn dood bleef haar gestadige zorg voor 
haar kinderen en familieleden. 
Opvallend was aan haar de wilskracht die zij wist 
op te brengen. steeds weer opnieuw. In moeilijke 
tijden, in de oorlog, als zij afscheid moest nemen 
van degenen die haar dierbaar waren, in ziekte, 
werd zij gekenmerkt door een vermogen om weer 
opnieuw te beginnen, om toch weer met nieuwe 
moed verder te gaan. 
Tot op hoge leeftijd mocht zij aktief blijven, met 
veel belangstelling voor alles wat er om haar heen 
gebeurde. Het moge een troostende gedachte zijn 
dat zij zolang heeft mogen leven en zolang van het 
leven wist te genieten; dat zij ten einde toe heeft 
mogen blijven in de haar vertrouwde omgeving; dat 
wij haar ter ruste hebben kunnen leggen op de 
plaats waarnaar haar hart bleef uitgaan. 
Heer onze God, wij danken U voor deze vrouw die 
ons dierbaar was en zoveel voor ons betekende. Wij 
geloven niet dat haar leven vergeefs is voorbij ge. 
gaan. Wij danken U dat zij een mens is geworden 
om van te houden. 
Wij bidden U, dat zij in alles waarin zij groot is 
geweest tot ons mag blijven spreken. Wij troosten 
ons met de hoop dat zij, levend bij U, zal waken 
over ons, dat zij onze voorspraak zal zijn bij U. 
Amen. 




